
 

 

Philips
Hemmabiosystem med 
SoundBar och Ambisound-
teknik

DVD-uppspelning

HTS6120
Överlägset surroundljud utan trassel

för bioupplevelse
Upplev överlägset surroundljud i alla typer av rum och oavsett var i rummet du sitter. Med 
Philips Ambisound-teknik, med exakt vinklade högtalare och unik ljudbearbetning, ger 
SoundBar dig en spännande bioupplevelse hemma.

Överlägsen lyssnarupplevelse
• Ambisound-teknik för surroundljud från färre högtalare
• DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Avancerad design som matchar alla platt-TV
• Elegant skjutdörr i glas

Anslut och njut av all din underhållning
• Njut av filmer och musik från CD och DVD
• EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
• Dockningsenhet som tillval för bekväm uppspelning från iPod



 Ambisound-teknik

Ambisound-teknik ger äkta omslutande 
flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. 
Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse 
utan de begränsningar som sittställning, 
rumsform eller -storlek ger, och utan trassel 
med flera högtalare och kablar. Ambisound ger 
mer ljud från färre högtalare genom den 
kombinerade effekten av psykoakustiskt 
fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad 
placering av högtalarelement.

DoubleBASS-teknik

DoubleBASS gör att du kan höra även de allra 
djupaste bastonerna. Tekniken fångar 
lågfrekventa basljud och återskapar dem inom 
subwooferns ljudintervall, vilket ger ett 

mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en 
fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

FullSound™

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar 
ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-
musik, vilket ger en dramatisk berikning och 
förbättring så att du kan uppleva CD-musik 
utan distorsion. FullSound är baserat på en 
algoritm för efterbehandling av ljud, och 
kombinerar Philips erkända expertis inom 
musikreproduktion med styrkan i den senaste 
generationens DSP (Digital Signal Processor). 
Resultatet är en fylligare bas med mer djup och 
intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten 
och stor detaljrikedom. Återupptäck din 
komprimerade MP3-musik med naturtroget 
ljud som kommer att beröra din själ och få dina 
fötter att dansa.

EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter 
med en fjärrkontroll. Funktionen använder 
branschstandardprotokollet HDMI CEC för 
delning av funktionalitet mellan enheter genom 
HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du 
styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla 
enheter samtidigt och kan enkelt utföra 
funktioner som viloläge och uppspelning.

Dockningsenhet som tillval

Anslut dockningsenheten till ditt 
hemmabiosystem och njut av musik, video och 
bilder från dina iPod-enheter. 
Dockningsenheten säljs som tillval.
HTS6120/12

Funktioner
Hemmabiosystem med SoundBar
DVD-uppspelning



Publiceringsdatum  
2017-04-09

Version: 5.2.9

12 NC: 8670 000 48698
EAN: 87 12581 45868 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Videouppspelning
• Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, USB-

flashminne
• MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

USB-flashminne
• Bildförbättring: Bildspel med musikuppspelning, 

Rotera, Zoom

Bild/visning
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Förbättrad videoupplösning

Ljud
• Ljudsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Stereo
• Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll, Smart 

Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
• Equalizer-inställningar: Action, Rock, Konsert, 

Klassisk, Drama, Jazz, Spel, Party, Nyheter, Sport
• Uteffekt (RMS): 600 W (10 % THD)

Högtalare
• Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
• Högtalarelement: 2 x 1-tums mjuka dome tweeter-

högtalare, 6 x 2,5-tums fullregisterwoofer
• Högtalarimpedans: 6 ohm
• Subwoofertyp: Aktivitet
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer (Long 

Throw-typ)

• Subwooferimpedans: 4 ohm
• Frekvensomfång för subwoofer: 35-200 Hz

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• RDS: Stationsnamn

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB, MP3 

Line-in, Dockningsanslutning
• Anslutningar bak: HDMI-utgång, 

Komponentvideoutgång, SCART1 (CVBS, RGB ut), 
TV-ingång (ljud, cinch), Easy-Fit-
högtalaranslutningar, Anslutning (till nätenhet), 
AUX-ingång

• Subwoofer (nätenhet): FM-antenn, Koaxial digital 
ingång, AUX-ingång (cinch, 2 par), Anslutning (till 
huvudenhet), Optisk digital ingång

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

958 x 163 x 141 mm
• Vikt: 7 kg
• Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 

295 x 440 x 295 mm
• Subwoofer, vikt: 10 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

1040 x 565 x 347 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, 

Bruksanvisning, Fjärrkontroll, Batterier för 
fjärrkontrollen, Komplett SCART-kabel, FM-
antenn, Anslutningskabel, Nätkabel, 
Väggmonteringssats, Garantisedel för hela världen

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W

Miljöpolicy
• Green Flagship
•
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